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DECYZJA 

Na podstawie art. 124, 124a ustawy z dnia 21 sierpnia l 997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t .j. Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

po rozpatrzeniu 

wniosku Pana Piotra Tomaszewskiego (reprezentującego firmę EMCA Volt) - pełnomocnika 
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 28 maja 2021r, (data wpływu 07.06.202lr, 
uzupełnionego 08.06.2021r.), w sprawie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 
oznaczonej nr 223/1, 227, 260 położonej w obr. Sosnowiec, gm. Sędziszów (nieruchomość o 
nieuregulowanym stanie prawnym), polegającej na przebudowie linii 110 kV relacji Sędziszów 
- Szczekociny - jako trwałe ograniczenie praw rzeczowych na w/w nieruchomości,

o r  z e k  a m: 

1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej numerem działki 223/1
o powierzchni 0,42 ha, nr 227 o powierzchni 0,84 ha i nr 280 o powierzchni 1,61 ha
położonych w obr. Sosnowiec, gm. Sędziszów, o nieuregulowanym stanie prawnym
(w ewidencji gruntów jako właściciele wpisani są nieżyjący Zygmunt Ciosek i Irena
Ciosek), przez udzielenie zezwolenia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
na przebudowę linii 110 kV relacji Sędziszów - Szczekociny, zgodnie z załącznikiem
graficznym nr 1 , 2 i 3 do niniejszej decyzji.

Przebudowa istniejącej napowietrznej linii będzie polegała na przebudowie przy
zachowaniu tej samej trasy i długości linii.

• Prace na działce nr 223/1 będą dotyczyć przebudowy istniejącej linii 110 kV
relacji Sędziszów - Szczekociny, w szczególności poprzez wymianę
istniejących przewodów fazowych i przewodu odgromowego o długości ok.
20 m (odcinek istniejącej linii ll0kV która będzie podlegać przebudowie,

zlokalizowany jest w odległości ok. 26 m od północnej granicy
przedmiotowej działki i ok. 232 m od południowej granicy działki, zgodnie z
załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej decyzji.

• Prace działce nr 227 będą dotyczyć przebudowy istniejącej linii 110 kV
relacji Sędziszów - Szczekociny, w szczególności poprzez wymianę
istniejących przewodów fazowych i przewodu odgromowego o długości ok.
21 m (odcinek istniejącej linii ll0kV która będzie podlegać przebudowie,
zlokalizowany jest w odległości ok. 223 m od północnej granicy
przedmiotowej działki i ok. 224 m od południowej granicy działki, zgodnie z
załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszej decyzji.

• Prace działce nr 260 będą dotyczyć przebudowy istniejącej linii 110 kV

relacji Sędziszów - Szczekociny, w szczególności poprzez wymianę

istniejących przewodów fazowych i przewodu odgromowego o długości ok.
40 m (odcinek istniejącej linii ll0kV która będzie podlegać przebudowie,
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